
Dearest Megumi - Mara Alegria

“Good morning, Bugan!” malakas na bati ng isang 
boses na kilalang-kilala ni Meg. 

Ni hindi niya kailangan pang tingnan kung sino 
ito. Iisa lang ang tumatawag ng ganoon sa kanya. 
Walang iba kundi si JP, ang unggoy na best friend ng 
pinakamamahal niyang si Paulo. 

Iyon ang tawag nito sa kanya dahil kamukha niya 
raw ang halimaw sa banga na si Bugan sa fantasy 
series na Super Inggo. Tama bang ihalintulad siya sa 
isang halimaw? In fairness to JP, pareho talaga ang 
hairstyle nila ni Bugan—mahaba at palaging magulo. 
Pero maliban doon, wala na silang similarity ng 
nasabing character. 

Oo nga at maputi siya pero hindi naman sobra 
gaya ng pang-asar nito sa kanya. Hugis pa lang ng 
mukha, magkalayong-magkalayo na sila ng nasabing 
halimaw. Bilugan ang mukha niya samantalang 
pahaba ang kay Bugan. Naiiritang pumihit siya 
paharap kay JP upang sermunan ito.

“Ilang beses ko bang sasabihin sa ’yo na—” Natigil 
ang lahat ng nais niyang sabihin nang masulyapan sa 
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likuran nito ang papalapit na si Paulo. Bumilis ang 
tibok ng kanyang puso. 

Si Paulo Alexander Uy ang kanyang first love. 
Second year siya sa kursong Computer Science nang 
maging kaklase ito sa ilang subjects. Shiftee ito 
kaya hindi niya madalas makita noon. Subalit mula 
noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang 
reaction niya sa tuwing makakaharap ang binata: 
ang mapatanga sa harap nito at mag-palpitate nang 
super bilis ang kanyang puso. 

Paanong hindi? Ito na yata ang pinakaguwapong 
nilalang na nasilayan niya. Classic example ng 
tall, dark and handsome. Nakakaturete talaga ang 
kaguwapuhan ng binata, idagdag pa ang maganda 
nitong ngiti. Tuloy ay patay na patay siya rito.

“As usual, speechless na naman ang halimaw sa 
banga sa kaguwapuhan ko,” nakangising pang-aasar 
ni JP. 

Saka niya lang uli ito naalala. 

“In your dreams, Mister,” asik niya. 

Napakayabang ni JP. Hindi siya likas na pikon. Sa 
katunayan, isa siya sa mga taong pinagkalooban ng 
mahabang pasensya. Pero pagdating sa unggoy na si 
JP, nauubos talaga ang isang drum ng pagpipigil na 



Dearest Megumi - Mara Alegria
baon niya araw-araw. Siguro ay dahil tuwing aasarin 
siya nito ay nasa malapit si Paulo. 

Kabuwisit talaga ang unggoy na ’to! Palagi na lang 
akong ipinapahiya sa harap ng mahal ko. 

Si John Paul Suarez a.k.a. JP ang president 
ng student council kung saan siya ang secretary, si 
Paulo ang vice-president at ang best friend niyang si 
Marjorie ang treasurer. 

Computer Engineering ang kurso ni JP at dahil 
iisa ang college department nila, lagi niya itong 
nakikita. Idagdag pa ang mga gawain ng student 
council. Nagiging kaklase niya rin ito sa ilang subjects 
kahit ahead ito ng isang taon. In short, matagal-tagal 
na niyang pinagtitiisan ang nakakairitang binata.

Para sa kanya, masama ang ugali ng bruho. 
Nagtataka siya dahil marami ang nagsasabi na mabait 
ito. Paano nangyari iyon? Nuknukan ito ng pagka-
alaskador. At siya pa ang natipuhang gawing object 
of mockery.

“Hayan na naman kayong dalawa. Nagbabangayan 
na naman kayo. When will the two of you ever stop?” 
nakangiting saway ni Paulo.

Sanay na ang karamihan sa mga kakilala nila sa 
asaran nila ni JP. Kabilang na roon si Paulo. Ang totoo, 
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bukod kay Marjorie, ito ang madalas na tagasaway 
sa kanila. 

At nagsasawa na siya. Paanong hindi? Wala 
yatang oras na magkalapit sila ng damuhong unggoy 
na hindi siya inaaway nito. Hindi na niya alam minsan 
kung paano magtitimpi rito. Baka isang araw ay bigla 
na lang talaga siyang sumabog na tila isang bulkan.

“’Yung graduation ball natin next week, ayos na 
ba ang mga preparations?” tanong ni Paulo sa kanya.

“Hindi pa, pero malapit nang matapos, ’wag 
kang mag-alala. Baka bukas o sa makalawa ay okay 
na ’yun,” proud na sagot niya sa binata. 

Ang college graduation ball nila ang tinutukoy 
nito. Imbitado roon ang lahat ng graduating students 
ng College of Engineering. Two weeks na lang at 
graduation na nila. Halos solo niyang tinatapos ang 
arrangements para sa ball dahil pinakiusapan siya 
ni Paulo. 

Ito ang group leader sa activity na iyon pero 
dahil gusto niyang ma-impress ito, hayun at inako 
niya lahat ng paghahanda. Busy raw ito sa chorale. 
Bukod sa guwapo ay maganda rin ang boses nito. 
Tenor ito sa chorale.

Nakita niya ang biglang pagkunot ng noo ni JP.
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“Bakit ikaw ang gumagawa ng trabaho ni Paulo?” 

tanong nito sa kanya. 

Nakipagsukatan siya ng tingin dito.

“Nakiusap siya sa ’kin dahil kailangan nilang 
mag-practice para sa performance ng chorale sa 
graduation ceremony.”

Napabuntong-hininga si JP saka binalingan si 
Paulo. 

“Pau, hindi mo dapat ipinapasa ang trabaho mo 
sa ibang tao. Responsibilidad mo ’yun kaya ikaw ang 
dapat na gumagawa. Palagi mo na lang ipinapasa 
ang gawain mo. Maging responsible ka naman kahit 
konti, p’wede?” sermon nito.

Bumaling ito sa kanya.

“At ikaw, sa susunod, ’yung trabaho mo na lang 
ang gawin mo. Hindi ’yung pati trabaho ng iba ay 
ginagawa mo. Secretary ka ng student council, hindi 
alila. Sa halos isang taon na nanunungkulan tayo, 
wala ka nang ginawa kundi akuin ang trabaho ni 
Paulo, at sa palagay ko ay hindi tama iyon,” litanya 
nito.

Kahit alam niyang may katuwiran si JP, hindi pa 
rin niya maiwasan ang mainis dito. Pakiramdam niya 
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ay ipinahiya siya nito kay Paulo. Pinapalabas nito na 
masyado siyang uto-uto pagdating sa binata.

“Pakialam mo ba? Hindi kasi kagaya mo, may 
konsiderasyon at matulungin akong tao. Handa akong 
tumulong sa kahit na sinong nangangailangan.” 

“Oh, is that so? Bakit, si Paulo lang ba ang 
taong nangangailangan? Bakit kapag ako ang may 
kailangan, hindi mo ’ko tinutulungan? Gan’un ba ang 
taong matulungin, ha? Namimili ng tinutulungan?” 
nanghahamong tanong nito.

Totoo ang sinabi ni JP na kapag ito ang 
nakikiusap ay inaangilan niya lamang ito. Pero hindi 
iyon dahil masama ang ugali niya. Hindi niya lang 
talaga mapaghiwalay ang personal na inis niya rito 
sa trabaho nila.

“Kasalanan mo ’yun. Masyado kasing masama 
ang mga ipinapakita mo sa akin kaya masama din 
ang ibinabalik ko sa ’yo,” defensive na sagot niya. 

Mukhang halata nito ang damdamin niya kay 
Paulo. Paano kaya nito nalaman?

“Say whatever you want, I know better,” 
makahulugang sagot nito saka siya tinalikuran. Ini-
on nito ang computer sa opisina ng student council. 
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Tiningnan lang niya ito nang masama at 

ipinagpatuloy na ang ginagawang pag-aayos ng 
schedule ng mga natitirang projects nila bilang 
officers ng student council. Si Paulo ay nagkibit 
lang ng balikat saka lumapit sa best friend nito at 
tinulungan ang unggoy sa kung anumang ginagawa. 

I swear, makakaganti din ako sa buwisit na 
lalaking ’to, nagngingitngit na sabi niya sa sarili bago 
muling ibinuhos ang pansin sa tinatrabaho kanina.

—————

“Hi, Best Friend! Kumusta?” nakangiting bati ni 
Marjorie kay Meg. 

Lumapit ito sa kinauupuan niya sa ilalim ng puno. 
Kaklase niya ito mula pa noong elementary. Mga bata 
pa lang ay close na talaga sila. Magkapitbahay rin sila. 
Mas matanda ito ng isang taon sa kanya. Twenty-one 
na ito, kasing-edad nina JP at Paulo. 

Pareho sila ng kurso ni Marjorie. Magka-batch 
sila dahil maaga siyang nagsimulang pumasok sa 
school. Sa May pa ang twenty-first birthday niya pero 
graduating na rin siya gaya nito.

“Heto, medyo busy sa pagkuha ng clearance. 
Ikaw? Tagal mong di nagparamdam, ah.”
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“May pinuntahan kasi akong company. Nag-apply 

na ’ko para after graduation, may work na ’ko agad,” 
paliwanag nito.

Responsable talaga itong kaibigan niya. Akalain 
mong naghanap agad ng trabaho? Ibang klase talaga 
ito.

“Wala ka bang gagawin ngayon? Sinadya mo 
yata ako?” tanong niya.

“Ah, ipinahanap ka ni JP sa akin. Hindi ka daw 
niya kasi makontak at ako lang daw ang nakakaalam 
ng lungga mo. Kaya, heto ako. May aayusin yata kayo 
tungkol sa college graduation. Puntahan mo na lang 
daw siya sa opisina natin.”

Napasimangot siya. Basta narinig niya ang 
pangalan ni JP, hindi talaga niya mapigilan ang 
ma-bad trip. Napansin ni Marjorie ang pag-asim ng 
mukha niya.

“Alam mo, hanggang ngayon, wala pa rin kayong 
pagbabago ni JP. Hindi pa rin kayo magkasundo. And 
to think na halos apat na taon kayong magkasama 
lagi dahil sa mga extra-curricular pati academic 
activities. Bakit ba hindi kayo magkasundo?” tila 
pagod na usisa nito.

“Kasalanan niya. Masyado siyang arogante, 
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mapanglait at mahilig mang-asar. Ako pa ang lagi 
niyang target. Hay naku, buti na lang at ga-graduate 
na tayo. Hindi ko na siya kailangang makita at 
makasama,” nakaingos na sabi niya.

“Asus! Gaganyan-ganyan kayo, baka mamaya 
kayo pa ang magkatuluyan,” tudyo nito. 

Todong knock on wood ang ginawa niya para 
ipakita sa kaibigan na ayaw niyang mangyari ang 
sinabi nito. Natawa lang ito sa kalokohan niya.

“Sige na, puntahan mo na si Mr. President. 
Baka mamaya inugat na ’yon sa paghihintay sa ’yo,” 
pagtataboy nito. “See you sa bahay,” paalam nito.

Naiiling na tumayo siya at tinipon ang kanyang 
mga gamit. Mukhang kailangan uli niyang makipagkita 
sa taong kinaiinisan dahil sa atas ng obligasyon.

—————

Nakabukas ang pintuan ng opisina nila nang 
dumating si Meg. Inabutan niyang abala si JP sa 
pag-aayos ng mga gamit sa desk nito. Truth be told, 
isa iyon sa mga gawi ng binata na masasabi niyang 
kahanga-hanga. Kasama kasi ito sa tila kakaunting 
bilang ng mga lalaki na marunong mag-ayos ng 
gamit at hindi makalat. Pero siyempre, never niyang 
aaminin sa kahit na sino na may nakikita siyang 
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maganda rito.

Nag-angat ito ng tingin nang marinig ang tunog 
ng sapatos niya sa sahig. 

“Ikaw pala. Huwag mong isasara ’yang pinto—” 
Natigilan itong bahagya nang mag-click ang knob. 
“Shit! Bakit mo isinara?” bulyaw nito. Tila kakainin 
siya nito sa sobrang galit.

“Ano ba’ng problema mo, ha? Isinara ko lang ang 
pinto, ah. Hindi naman masama ’yun dahil lagi kong 
ginagawa ’yun kapag pumapasok ako dito,” mataray 
na balik niya. Ang daming arte ng bruho.

“Alam mo ba kung ano’ng problema, ha? Dahil 
lang naman sa kapalpakan mo, na-lock tayo dito,” 
sarkastikong sagot nito. 

Napamulagat siya. Siniyasat niya ang mukha ni 
JP. Pilit niyang hinahanap doon ang pagbibiro. Subalit 
mukhang galit talaga ang binata.

“Are you serious? Anong na-lock tayo dito?”

“Mukha ba ’kong hindi seryoso? Iyong doorknob 
ang nagloloko, dahil kapag naisara na, hindi na 
mabuksan mula sa loob. Kailangan pang may 
magbukas sa labas gamit ang susi. And since hindi ka 
nakinig nang sabihin kong ’wag mong i-lock, we’re 
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trapped in here.” His voice was laced with annoyance.

“Tawagan mo si Paulo o si Marj,” naiinis na utos 
niya. “Pakiusapan mo since lahat naman tayo may 
susi.” She could have done it herself if her phone 
battery was not drained.

Itinaas nito ang sariling cellphone. “Low batt! At 
wala akong dalang charger or extra battery. At kahit 
mag-ingay tayo nang mag-ingay para humingi ng 
tulong sa labas, wala na ring makakarinig dahil gabi 
na at umuwi na ang mga tao.”

Nanlulumong napaupo siya sa pinakamalapit na 
swivel chair. Mukhang wala siyang magagawa kundi 
tiisin ang isang gabi kasama ang lalaking kinaiinisan 
sa loob ng opisinang iyon.
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Napabuntong-hininga si Meg. Nakasandaang 
buntong-hininga na yata siya simula pa kanina. May 
dalawang oras na yata siyang nakatunganga kasama 
si JP. Naiinis talaga siya sa mga pangyayari. 

Sino ba ang matutuwa na makasama magdamag 
ang taong kinaiinisan? Wala, di ba? Bukod pa roon, 
malilintikan siya sa nanay niya dahil gabing-gabi na 
at wala siyang pasabi na hindi makakauwi. Alas nueve 
na yata ng gabi. Wala siyang wristwatch. Cellphone 
ang ginagamit niyang relo.

Her stomach grumbled. Napangiwi siya. Hindi 
pa nga pala siya nagtatanghalian dahil may inasikaso 
siya kanina. Nahiling niyang sana ay hindi narinig ni 
JP ang pagkulo ng tiyan niya.

Nagulat siya nang hagisan siya nito ng isang 
supot. Tiningnan niya ang binata, nagtatanong ang 
kanyang mga mata. 

“Pagkain ’yan. Alam ko na gawain mong 
kalimutan ang kumain ng lunch kaya sigurado akong 
gutom ka na ngayon,” anito habang nagta-type sa 
keyboard.
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Wala sa loob na binuksan niya ang supot at 

tiningnan ang laman niyon. May isang bottled iced 
tea roon at tig-dalawang packs ng sandwich at potato 
chips. Napangiti siya. Kahit papaano pala ay sweet 
ang unggoy. Tumayo siya mula sa kinauupuan at 
lumapit sa binata. Umupo siya sa swivel chair sa 
tapat ng desk nito. 

“Halika, share tayo dito sa pagkain. Hindi ko 
naman ’to kayang ubusin lahat,” aniya sabay abot ng 
isang sandwich dito. 

Hindi ito umimik. Tahimik nitong kinuha ang 
iniaalok niya at sinimulang kumain.

“May itatanong ako sa ’yo,” basag niya sa 
katahimikan. Mukhang walang balak ang binata na 
kausapin siya. Tumigil ito sa pagkain at bumaling sa 
kanya.

“Ano ’yun?” tila tinatamad na sagot nito. 

Gusto niyang mairita sa asal nito. Alam niyang 
siya ang may kasalanan kung bakit na-stuck sila sa 
lugar na iyon. Pero kailangan bang tratuhin siya nito 
nang ganoon?

“Ano’ng ibig sabihin ng sinabi mo noong isang 
araw?” alanganing tanong niya. 
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“Hindi ko alam ang sinasabi mo,” pagkakaila 

nito.

“Okay. Hindi na ako magpapanggap. Hindi ko 
kailangang maging henyo para maintindihan ang 
ipinapahiwatig mo. Alam kong alam mo na gusto ko 
ang kaibigan mo. Gusto ko lang itanong kung paano 
mo nalaman. Mahirap bang sagutin iyon?”

 He gave an impatient sigh. “You know, people 
around you don’t have to be geniuses as well to 
notice that you’re in love with Paulo. It’s obvious,” 
he replied bluntly. 

Napanganga siya. Hindi niya akalaing ganoon 
siya ka-transparent. Napansin ng binata ang reaction 
niya.

“Don’t act surprised. Kung hindi mo sana gustong 
mahalata na patay na patay ka sa kaibigan ko, you 
shouldn’t have been so nice to him to the point 
na nagpapaalila ka na,” he added mockingly, tila 
pinagtatawanan siya.

Meg could feel her blood rushing to her face. 
Sana ay hindi na lang siya nagtanong. Ganito rin 
lang pala ang makukuha niyang sagot. Sabagay, ano 
ba ang aasahan niya sa unggoy na si JP? 

Sana lang ay may magbukas na ng pinto ng 
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opisina nila at nang hindi na niya makasama pa 
ang lalaki. Nanahimik na lamang siya at ibinuhos sa 
pagkain ang inis na nararamdaman.

“I have a proposal,” basag nito sa katahimikang 
muling namayani sa kanila. 

Salubong ang kilay na bumaling siya rito. Hindi 
siya sumagot. Hindi pa rin siya nakakabawi sa inis 
niya rito. Hinintay niyang ipaliwanag nito ang 
proposal na sinasabi. 

“I’ll help you get Paulo’s attention. Tutulungan 
kita para magustuhan ka ng kaibigan ko.” 

Lalong nagsalubong ang mga kilay niya. Paanong 
hindi? Nakakawindang ang sinabi nito. Pagkatapos 
siyang away-awayin, bigla-bigla na lang itong hihirit 
na tutulungan siya? Nagdududa tuloy siya sa motibo 
nito. 

“What do you say? Do you like my idea?” untag 
nito.

“Bakit?”

“Anong ‘bakit’?” painosenteng tanong nito. 

Gusto niyang kutusan ang lalaki, pero pinigilan 
niya ang sarili.
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“Bakit mo sinasabi sa ’kin ang walang kuwentang 

proposal na iyan?” tanong niya. Pakiramdam niya ay 
nakikipag-usap siya sa paslit.

Sumeryoso ang mukha nito. His eyes seemed to 
suggest something she could not name. 

“Because I know how much you love my friend. 
I’ll be happier seeing you with him, than always 
seeing you looking at him from a distance,” he said, 
looking at her directly.

Medyo na-touch siya sa sinabi nito. Akalain mong 
concern din pala sa kanya ang mokong? Pero hindi 
pa pala tapos ang unggoy.

“Nakakaawa ka na kasi. Nagmumukha ka lalong 
tanga,” he added, grinning.

Sa sobrang inis ay nahampas niya ang braso nito. 
Nakasimangot siyang humalukipkip. Okay na sana. 
Na-touch na nga siya sa akala niyang concern nito. 
She was on the brink of approving his proposal. Ang 
kaso, bumalik uli ang pagiging alaskador nito. 

A part of herself was begging her to just forget all 
about JP’s haughtiness and grab the opportunity he 
was offering. Pero paano siya magtitiwala sa herodes 
na ito? Tiningnan niya muli ang lalaki. Nasa mukha 
nito ang pagkainip sa paghihintay sa sagot niya. She 
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took a deep breath before deciding.

“What’s the catch? Kung papayag ako sa iniaalok 
mo, ano’ng kapalit ang gusto mo?” 

His handsome face lit up.

“Very simple. You just need to be my close friend.” 
Nakakaloko ang ngiti sa mukha nito habang sinasabi 
iyon. 

Gusto tuloy niyang kabahan.

“At bakit gusto mo ’kong makipagkaibigan sa ’yo, 
aber?” napapantastikuhang tanong niya. Pakiramdam 
niya ay pinaglalaruan siya ng unggoy na ito.

“Look, we’ve known each other for four years 
already, but not once did you ever give me the chance 
to be your friend. Sa loob ng apat na taon, wala na 
tayong ginawa kundi ang mag-away at mag-asaran. 
It wouldn’t be so bad kung magiging magkaibigan 
tayo, di ba?”

“Ikaw ang may kasalanan. Lagi mo na lang akong 
inaasar.”

“Pero lagi mo rin akong tinatarayan. Vexing you 
has been my defense mechanism. Also, you look cute 
when you’re annoyed kaya natutuwa akong asarin 
ka,” natatawang sabi pa nito.
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Hindi niya alam kung bakit, pero natuwa siya sa 

sinabi nito na cute siya kapag nagagalit. It somehow 
brought a warm feeling to her heart. Bigla siyang 
kinilabutan nang may mapagtanto. Ano’t tila kinikilig 
siya sa simpleng salita ng unggoy na ito?

 Epekto lang ’to ng nakakawindang niyang 
proposal, pangungumbinsi ni Meg sa sarili. 

Muli niyang tiningnan ang binata.

“All right, payag na ’ko sa proposal mo. Pero 
binabalaan kita, sa oras na malaman kong pinagti-
trip-an mo lang ako, malilintikan ka talaga sa akin,” 
banta niya, tiningnan ito nang masama. 

Kitang-kita sa mukha nito ang katuwaan dahil 
sa pagpayag niya.

“I promise, hinding-hindi talaga,” saad nito, 
itinaas pa ang kanang kamay na tila nagpa-Panatang 
Makabayan.

Napabuntong-hininga siya. Hindi niya alam kung 
tama ba na pumayag siya sa proposal ni JP. Siguro nga 
ay desperado na siyang mapansin man lang ni Paulo 
kaya pinatulan na niya ang pinagsasabi ng best friend 
nito. Pero kahit na medyo duda pa rin siya sa motibo 
ni JP, umaasa pa rin siya na matutulungan siya nito 
na makuha ang puso ng kanyang pinakamamahal.
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—————

JP watched Meg’s sleeping form. Kanina pa ito 
nakayupyop sa mesa nito at natutulog. Hindi niya 
alam kung ano ang pumasok sa isip niya at nasabi-
sabi niya sa dalaga ang proposal na iyon. 

How foolish can you get, huh? he scolded himself. 

Maybe it was his last resort to befriend her. 
Desperado na kung desperado pero wala na talaga 
siyang maisip na ibang paraan. 

Nilapitan niya ang kinaroroonan ng dalaga, 
kumuha ng isang upuan at umupo sa tabi nito. Hinawi 
niya ang buhok na tumatakip sa mukha nito saka ito 
tinitigang mabuti. 

Dati pa niyang alam na maganda ang dalaga. 
Matangkad ito kumpara sa mga kaedad nito. Maputi 
rin ito at mahaba ang itim na itim na buhok na sa 
tuwina ay palaging tila ginulo ng hangin. Maganda rin 
ang mga mata nitong napapayungan ng mahahabang 
pilikmata. 

Too bad at kailangang ikubli iyon ng makapal 
nitong salamin. May dimples din ito sa magkabilang 
pisngi na minsan lang niyang nakita dahil lagi itong 
nakasimagot sa kanya.
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Hindi nga lang ito pansinin. Dahil siguro ayaw 

talaga nito ng napapansin. But that didn’t stop him 
from noticing her. He smiled upon remembering their 
first encounter.

—————

Four years ago…

JP was about to attend an advanced Math class 
when he saw her under one of the trees near the 
engineering building. Literal na kinakausap talaga nito 
ang mga pusa at isa-isang binibigyan ng pangalan.

“Ikaw, dahil ang puti-puti mo, ‘Snowy’ ang 
ipapangalan ko sa ’yo,” sabi nito sa isa sa mga pusang 
nakapaligid dito. 

Binuhat pa nito iyon, tinitigan nang mabuti saka 
nginitian. Ganoon din ang ginawa nito sa iba pang 
mga pusa.

Aliw na aliw siya sa panonood dito at kung hindi 
pa siguro siya nilapitan ni Paulo ay baka maghapon 
na lang niyang tinitigan ang dalaga buhat sa 
kinatatayuan. 

Nang mga sumunod na araw, palagi na niya itong 
nakikitang nakaupo sa ilalim ng puno. Minsan ay 
naglakas-loob na siyang lapitan ito.
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“Hi, Miss, ako si JP, taga-Engineering ako. How 

about you? Sa College of Engineering ka din ba?” 
palakaibigang tanong niya. He was smiling. Hindi niya 
talaga inaasahan na tatarayan siya ng dalagita. 

“Pasensya na, pero hindi ako nakikipag-usap sa 
mga hindi ko kakilala,” malamig na sabi nito saka 
tumayo at iniwan siyang napapakamot na lang ng ulo 
sa sobrang pagkapahiya.

—————

Napangiti si JP sa alaalang iyon. 

“Noon pa man ay hindi mo na ’ko binibigyan ng 
pagkakataon, hindi ba?” wala sa sariling pagkausap 
niya sa natutulog na dalaga, saka mapait na ngumiti.

After that incident, wala na siyang ginawa 
kundi alamin ang mga bagay-bagay tungkol dito. 
Pagdating ng second semester, pinilit niyang 
makasama ang dalaga sa mga General Education 
subjects niya, ganoon na rin sa ibang programming 
subjects. Humiwalay talaga siya sa bloc niya para 
lang makasama ito klase. 

Naging excuse niya ang paglipat ni Paulo 
sa kaparehong course ng dalaga. Kapag may 
nagtatanong kung bakit nagpupumilit siyang sa 
section ni Meg mag-enlist, palagi niyang idinadahilan 
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na sinasamahan niya lang ang best friend. Pathetic, 
oo. Pero wala siyang pakialam. Kahit hindi siya 
pinapansin ni Meg, masaya na siyang nakikita ito 
parati. 

That very moment, JP knew he was smitten. Kaya 
nga kahit nagmumukha siyang tanga, ginagawa niya 
ang lahat para mapalapit dito. To no avail. 

Because Meg never gave him the chance to be 
close to her. She was always pushing him away. Kaya 
ginawa niyang habit ang awayin ito. Sa ganoong 
paraan kasi, kahit papaano ay napapansin siya ng 
dalaga. And it was so ironic na sa lahat ng tao na 
puwede nitong magustuhan, ang best friend pa 
niyang si Paulo ang napili nito. 

Noong una niyang mapansin ang pagtingin na 
iniuukol ng dalaga para sa kanyang kaibigan, parang 
gusto niyang magwala. He thought it was unfair na 
ang kaibigan niya ay pinagtutuunan nito ng sobrang 
paghanga samantalang purong inis ang ipinapakita 
nito sa kanya.

Napabuntong-hininga siya. He might be the 
popular JP Suarez, the student council president, 
certified outstanding student and campus heartthrob. 

But for Megumi Alcantara, he was a nobody. 
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Para kay Meg, isa lang siyang alaskador na panira 
sa buhay nito. 

Tinitigan niyang muli ang natutulog na dalaga 
saka marahang hinaplos ang pisngi nito.  

“How I wish na sa kaunting panahon na ituturing 
mo akong kaibigan, makita mo kung gaano katindi 
ang pagmamahal ko sa ’yo. Sa sobrang laki, handa 
akong ibigay ka sa kanya kahit na mahal na mahal 
kita,” malungkot na saad niya. 

Bumalik siya sa kanyang mesa saka sumandal 
sa kanyang swivel chair. Ipinikit niya ang mga mata. 
Mayamaya lang ay nakatulog na rin siya na si Meg 
pa rin ang laman ng panaginip.
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“Hindi ako lalabas dito nang ganito ang suot!” 
Gustong mag-hysteria ni Meg sa loob ng dressing 
room. 

Napapangiwi pa siya habang tinitingnan ang 
hitsura niya sa salamin. Kanina pa siya pilit na 
pinapalabas ni JP. Nakailang beses na itong nag-abot 
ng damit sa kanya overhead pero lahat ng naunang try 
ay inayawan niya. Binigyan siya nito ng ultimatum. 

Last na umano ang damit na kasalukuyan niyang 
suot at kapag inayawan pa niya ay bahala na siya sa 
buhay niya.

Gaya ng napag-usapan nila, tutulungan siya 
ng binata na mapansin ng kaibigan nito. He was 
actually doing a great job. Nitong mga nakaraang 
araw ay isini-set-up sila ni Paulo ng magaling nilang 
presidente para magkasama sa natitirang duties nila 
bilang officers ng student council. 

Hindi na rin siya inaasar ni JP, lalo na sa harap 
ng kaibigan nito. Nagboluntaryo pa ito na tulungan 
siyang magmukhang tao para sa graduation ball nila 
sa susunod na linggo.
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And according to her self-appointed fairy 

godfather, kailangan nilang magsimula sa isang 
magandang damit na gagamitin niya sa ball para 
magmukha raw siyang kaaya-aya. 

Nagpunta sila sa SM North Edsa, ang pinakamalapit 
na mall sa university nila. Kasalukuyan silang nasa 
department store, sa ladies’ formal wear section.

“Come on, Meg! Don’t be such a baby. Gusto 
mong mapansin ni Paulo, right? Lumabas ka na diyan, 
ano ba?” bulyaw nito.

Buti sana kung napakadaling gawin niyon. Ang 
suot niyang damit ang problema.

It was a semi-formal dress in crimson na hanggang 
ibabaw ng tuhod niya ang haba. Hapit na hapit iyon 
sa itaas na bahagi ng katawan niya at papaluwag 
mula baywang pababa. Exposed ang balikat niya sa 
asymmetrical na tabas at pakiramdam niya talaga ay 
nakahubad siya. 

Hindi siya sanay magsuot ng ganoong klase ng 
damit kaya ayaw niyang lumabas. Mahirap na, baka 
pagtawanan pa siya ni JP. Sana puwedeng naka-
maong pants at cotton shirt na lang siya sa grad ball 
nila.

“Megumi Alcantara, I’m giving you ten seconds to 
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fix your self. Kapag hindi ka pa lumabas, papasukin 
na talaga kita diyan! Ten, nine, eight…” banta nito.

“Sige na, sige na, lalabas na, manahimik ka lang 
diyan. Siguraduhin mo lang na hindi ka tatawa or 
you’re gonna regret it!” 

Tumambad sa kanya ang inip na mukha ni 
JP. Pa-ekis na nakapatong ang mga kamay nito sa 
magkabilang braso nakalapat sa dibdib nito. He 
looked pissed. Dahil siguro sa kaartehan niya. 

Nang makita siya ng binata, may gumuhit na 
ibang emosyon sa mukha nito. Ang unang sumagi sa 
isip niya ay natatawa ito sa gayak niya. Buti na lang 
at hindi nito nakita ang mga nauna.

“Don’t you dare laugh, JP. I’m warning you,” 
muling banta niya, may hand gesture pa.

“Who told you I’m laughing? I’m actually in awe. 
You look good in that dress. Dapat yata ay laging 
ganyan ang suot mo, gumaganda ka,” saad nito, at 
ngumiti sa kanya. 

She felt her cheeks burn because of his words. 
Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya 
nang mga sandaling iyon. The only thing she knew 
was that what he said was enough to erase her doubts 
and insecurities. 



Dearest Megumi - Mara Alegria
“Hubarin mo na ’yan, okay na siguro ’yan. 

Bayaran na natin. Kailangan pa natin ng sapatos. 
Titingin tayo ng ka-match ng isusuot mo,” aya nito.

“Sige.” Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng 
dressing room para magbihis. 

Habang pumipili ng sapatos ay manakanakang 
inoobserbahan niya ang binata. Pagkuwa’y tumitigil 
ito at lumalapit sa istante kapag may napansing 
maganda sa paningin. Nakasunod lang siya rito. She 
was actually tagging his moves. 

Tila bihasang-bihasa ang binata sa pamimili ng 
mga gamit ng babae. Alam na alam nito ang kung 
ano ang babagay sa kanya at kung ano ang hindi. 
And she must admit, he had excellent taste. 

Aminado siyang lahat ng ipinasukat nitong damit 
kanina ay puro magaganda, dangan lamang at hindi 
siya sanay sa ganoong style kaya reklamo siya nang 
reklamo.

Ilan na kayang babae ang isinama niya sa 
pamimili? Marami na siguro kung ang galing niya sa 
pagpili ang pagbabasehan. Either that or he’s a member 
of the third sex, she said to herself.

Pero habang pinagmamasdan niya ang binata na 
tumatawag ng pansin ng napakaraming kababaihan—
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empleyado man o hindi—dahil na rin sa kaguwapuhan 
nito, sigurado siyang imposibleng nasa lahi ni Eba 
ang puso nito. 

He was a man in every way. Height at body built 
pa lang, lalaking-lalaki na itong tingnan. Then there 
was the strong line of his jaw, straight nose bridge 
and kissable lips. Abnormal lang na kagaya niya ang 
mag-iisip na bakla ang binata.

Natigil ang pagmumuni-muni ni Meg nang bigla 
siyang hilahin ni JP.

“Kanina pa kita tinatawag, hindi mo ’ko 
pinapansin. Nakalimutan mo na bang may kasama 
ka?” ang iritado nitong tanong. 

Dere-derecho ito sa paghila sa kanya patungo sa 
isang shoe stand.

“Pasensya naman! May iniisip lang ako,” 
napapangiwing sabi niya. 

Kung alam lang siguro ng binata ang tumatakbo 
sa isip niya kanina, baka lalong uminit ang ulo nito 
sa kanya.

Pinaupo siya ni JP sa isang couch na nakalaan 
para sa mga magsusukat ng sapatos. Kinuha nito ang 
isang nasa display saka lumuhod sa paanan niya. 
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Bago pa siya nakahuma ay inaalis na nito ang sapatos 
sa kanang paa niya.

“Hoy, ano ka ba! Ako na nga diyan,” awat niya 
sa ginagawa nitong pagtanggal sa sintas ng rubber 
shoes niya. 

Pero hindi siya pinansin ng lalaki. Tuloy ay 
nanahimik na lang siya at pinabayaan na lang ito. 
Isinunod nitong tanggalin ang kanyang medyas. 
Pagkatapos ay isinuot nito sa kanyang paa ang 
isang stiletto. Ikinabit ng binata ang straps niyon 
paikot sa kanyang binti. Kulay silver iyon at bagay 
nga sa kanyang paa. Noon iniabot ng attendant ang 
kapareha ng nasabing sandals. JP did the same with 
her other foot.

“What do you think, Meg? Ayos na ba ’yan sa 
’yo?” he asked, looking at her feet. “I think it suits 
you. Bagay sa mahahaba mong binti.”

Hindi niya alam kung bakit pero gumaan ang 
kanyang pakiramdam nang makarinig muli ng papuri 
mula rito. 

Ano ka ba? Masyado ka bang sabik sa approval 
ng isang lalaki at pati ang galing kay JP ay tataluhin 
mo? Kanina ka pa, ha?  kastigo niya sa sarili.

“Puwede bang ilakad ko muna? Ngayon lang kasi 
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’ko magsusuot ng ganito kataas at kanipis na takong. 
Baka maganda nga, hindi ko naman kayang itayo.” 
Kumilos siya upang subukang maglakad. 

Napangiwi siya. Tama ang hinala niya. Mahirap 
maglakad sa sapatos na iyon. Pakiramdam niya ay 
matutumba siya mapitik lang. Paano siya hahakbang 
ngayon? Kundangan kasi, sinanay niya ang sarili 
sa rubber shoes at Camino sandals na nabibili sa 
Baclaran. Kinuha niya ang balanse at pinilit ilakad-
lakad ang stilettos. 

Nakakailang hakbang pa lang si Meg ay natapilok 
na siya! Muntik na siyang madapa at mapasubsob sa 
sahig kung hindi lang naging maagap si JP sa pag-
alalay sa kanya.

“Careful,” anito. 

Tiningala niya ang binata para sana magpasalamat 
pero natigilan siya nang mapansing gadali lamang 
ang agwat ng mga mukha nila. Titig na titig ito sa 
kanya. Agad niyang iniiwas ang tingin at inayos ang 
sarili. 

Kumalas siya rito at tinungo ang inuupuan 
kanina. She could not figure out why she suddenly 
felt her blood rushing through her veins. Maybe it was 
because what happened a while ago was the closest 
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contact she had with a member of the opposite sex. 

Hinubad niya ang sandals at ibinigay iyon dito. 

“Pagtitiyagaan ko na lang siguro ito kahit na 
natatapilok ako. Mag-aaral na lang akong lumakad 
nang nakatakong,” naiilang na sabi niya.

“Okay. Akin na iyang box para mabayaran ko na 
sa cashier,” sagot nito.

“Hindi ko pa nga nababayaran sa ’yo iyong damit 
kan—” Bago pa siya natapos magprotesta ay nakuha 
na nito ang hawak niyang kahon at mabilis nang 
nakalayo papunta sa cashier. 

“Ma’am, ang suwerte n’yo naman sa boyfriend 
n’yo. Mapagmahal na, mabait pa. Bukod doon, 
napakaguwapo at halatang very much in love sa 
inyo,” tila kinikilig na komento ng nag-assist sa 
kanila. Mukhang kanina pa sila pinapanood nito.

“Hindi ko siya boyfriend, magkaibigan lang 
kami,” tanggi niya. 

Rumehistro ang pagkagulat sa mukha ng 
saleslady.

“Pasensya na po, Ma’am. Akala ko talaga 
boyfriend niyo si Sir Guwapo. Sa totoo lang, Ma’am, 
may chemistry kayo ni Sir,” pang-iintriga nito, 
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nakangiti sa kanya, saka sinulyapan ang binatang 
nagbabayad sa counter. Nagpa-excuse ito nang may 
lumapit para magpa-assist. Naiwan siyang medyo 
naalog ang utak sa narinig dito.

Chemistry? Saan banda?  Para nga silang acid at 
base. Hindi dapat pagsamahin.

Tumayo na siya para lumapit sa binata. 
Mangyayari ang lahat ng kagulat-gulat na bagay, 
pero hindi ang magkaroon ng attraction sa pagitan 
nila ni JP. 

—————

“Gutom ka na? Gusto mo bang kumain muna 
tayo bago umuwi?” tanong ni JP. Palabas na sila ng 
mall.

“Sige, medyo gutom na nga ako, eh. Ako ang 
magbabayad ng kakainin natin, ha? Huwag kang 
kokontra, masyado nang malaki ang nagastos mo sa 
damit at sapatos ko. Ayaw mo naman magpabayad. 
Kaya ililibre na lang kita this time,” nakangiting deal 
niya. 

“Hmm, okay. Hindi naman ako chauvinist kaya 
okay lang sa ’kin na ilibre ako ng snack ng isang 
babae. Flattering nga na mailibre ng babae paminsan-
minsan. So, Miss Alcantara, saan mo ba balak ilibre 
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ang iyong fairy godfather?” nakangising tanong nito.

Nag-isip siya. Saan ba niya ililibre ang binata? 
Wala siyang ibang alam na kainan na afford ng bulsa 
niya maliban sa McDo at Jollibee. Napangisi siya nang 
isang ideya ang pumasok sa isip niya.

—————

Napangiti si JP nang makita kung saan siya balak 
ilibre ni Meg. He didn’t really expect her to treat him. 
And this was the last place he imagined. Itinuro lang 
naman ng dalaga ang sidewalk. 

Gusto niyang matawa. She really never failed to 
amaze him. 

Naghilera ang nagtitinda ng iba’t ibang klase ng 
streetfoods. May fishball, kikiam, mani at kung anu-
ano pa. Ipinarada na lang niya sa gilid ng kalsada 
ang kanyang kotse. Pumuwesto sila sa nagtitinda ng 
kwek-kwek. 

“Ah, may problema? Ngayon ka lang ba kakain 
sa ganitong lugar?” untag nito, napansin marahil ang 
pananahimik siya. 

Lumapit siya kay Meg at marahang pinitik ang 
ilong nito.

“Kasi po, Miss Alcantara, alam kong weird ka. 
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Pero hindi ko inisip na ganito ka-weird! Ang yabang 
mong ilibre ako ng snack, kwek-kwek lang pala ang 
ipapakain mo sa ’kin? Shame on you,” biro niya. 

Namula ito, pero hindi agad nagkomento. 
Ibinigay nito sa kanya ang isang stick na may limang 
kwek-kwek bago nangatuwiran.

“Wala kasi akong maisip na puwede nating 
kainan. Saka kuripot ako kaya dito na lang kita 
dinala. Isa pa, hindi ko sinabi na sa mamahaling 
kainan kita ililibre, ’no? Kung ayaw mo, eh, di huwag 
mong kainin ’yan” pananakot nito, binabawi ang 
hawak niyang stick ng kwek-kwek.

Itinaas niya ang kamay para ilayo iyon dito. 

“Hep, hep! Bakit mo babawiin? May sinabi ba 
’ko? Truth is, masaya ako na dito mo ’ko dinala. Kahit 
papaano ay bagong experience, di ba?” Nagsimula 
siyang kumain. “And this actually tastes good,” aniya.

Ngumiti ito. Hindi siguro alam ng dalaga pero 
napakalaki ng impact ng ngiting iyon sa kanya. Para 
siyang sinuntok ni Pacquiao sa sikmura sa ngiting 
iyon ni Meg. 

Iniabot nito sa kanya ang baso ng inuming 
gulaman. Kumagat ito sa hawak na stick. Para itong 
bata kumain, may kumakalat pang sauce sa gilid ng 
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mga labi. 

He had the sudden urge to wipe her mouth clean. 
And he did. Kinuha niya ang panyo sa bulsa saka 
walang sabi-sabing pinunasan ang gilid ng bibig nito.

Nakita niyang natigilan ito sa kanyang ginawa.  
Lumarawan sa mukha nito ang pagkailang. Kinuha 
nito ang sariling panyo sa bulsa at ito na ang nagtuloy 
ng pagpupunas ng kumalat na sauce.

“Bilisan mo nang kumain para makauwi na agad 
tayo,” sabi nito, tila nanginginig ang boses.

Napangiti siya sa inaakto nito. It somehow felt 
good na kahit papaano pala ay apektado rin ito sa 
kanya. With that thought in mind, magana niyang 
nilantakan ang hawak na kwek-kwek.


